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Kodet e shteteve
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria
Bahamas / Bahamas
Bahrain / Bahrein
Bangladesh / Bangladeshi
Barbados / Barbados
Belarus / Bjellorusia
Belgium / Belgjika
Belize / Belice
Benin / Benin
Bermuda / Bermuda
Bhutan / Bhutan
Bolivia / Bolivia
Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina
Botswana / Botsvana
Bouvet Islands / Ishujt Buver
Brazil / Brazili
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem
Bulgaria / Bullgaria
Burkina Faso / Burkina Faso
Burma / Burma
Burundi / Burundi
Cambodia / Kamboxhia
Cameroon / Kameruni
Canada / Kanada
Cape Verde / Kepi i Gjelbër
Cayman Islands / Ishujt Kaiman
Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore
Chad/ Cadi
Chile / Kili
China / Kina
Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke
Denmark / Danimarka

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
KM
CG
CR
CI
HR
CU
CY
CZ
DK
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Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani

DJ
DM
DO
EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GD
GT
GN
GW
GY
HT
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT
JM
JP
JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW
LA
LV
LB
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Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia
Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar
Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
Oman / Omani
Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia
Qatar / Katari
Republik Of Moldova / Republika e Moldavise
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda
Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet
Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM
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Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2019/632
(220) 10/07/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) shqiponja dykrenare; Camera di
Commercio; Italo Albanese
(591) e bardhe; e kuqe; jeshile; e zeze; e
verdhë
(732) ACIA -Camera di Commercio Italo
Albanese
Tirane, Bulevardi ''Deshmoret e Kombit'',
Twin Towers, kati i dyte, AL
(740) KOSTINA PRIFTI
Rr. Themostikli Gërmenji, Pallati
Pegaso, kati 7, zyra nr.30, Tiranë
(511) 35 Konsulence per menaxhim
biznesi;ndermjetes biznesi per nderlidhjen
e investitoreve private me sipermarres qe
kane nevoje per financim;kosulence
lidhur me strategji komunikimi dhe
reklamimi;studime
tregu;kembime
tregu;marketing;negocim dhe kryerje e
transaksioneve per te tretet; negocim i
kontratave te biznesit per te tretet;

(210) AL/T/ 2019/727
(220) 09/08/2019
(540)

AMC
(551) Marke fjale
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) TELEKOM ALBANIA SH.A.
NJESIA
BASHKIAKE
NR.11,
RR.VANGJEL NOTI, NDERTESA NR.
20, KODI 1026, LAPRAKE, TIRANE,
AL
(740) ERION XHEPA
RR. VANGJEL NOTI, TEK TELEKOM
ALBANIA SHA, TIRANE
(511) 38 Akses në rrjetin ndërkombëtar
të kompjuterave; dhënia me qera e kohës
dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të
kompjuterave; transmetime televizive
kabllore; transmetime radio; transmetime
televizive; komunikime telefonike me
celularë; dhënie interneti për dhoma
komunikimi të njohura si chat-rooms;
komunikime
nga
terminalet
kompjuterike; komunikime nëpërmjet
rrjetit të fibrave optike; komunikime me
telegrame; komunikime me telefon;
transmetime te imazheve dhe mesazheve
nëpërmjet shërbimeve kompjuterike;
komunikime
nga
terminalet
kompjuterike; shërbime të bordit për
buletinet
elektronike;
shërbimet
elektronike online; transmetime të
faksimileve; trasmetime të kartave të
urimit
online;
informacion
për
telekomunikacionin;
dërgimit
të
mesazheve; shërbimet e agjencive të
lajmeve;
komunikimet
nëpërmjet
telefonit;
komunikimet
nëpërmjet
celularit; komunikimet radio; mundësimit
të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i
kanaleve të telekomunikacionit për
shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes;
mundësinë e telekomunikimeve në një
rrjet global kompjuterash; dhënien e
aksesit të përdoruesve në një rrjet global
kompjuterash; transmetimit me radio;
dhënia me qera e kohës së aksesueshme
në rrjetin global të kompjuterave; dhënia
me qera e aparateve të faksimileve;
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dhënia me qera e aparateve të dërgimit të
mesazheve; dhënia me qera e Modemave; dhënia me qera e mjeteve të
telekomunikimit; marrja me qera e
telefonave; transmetimeve satellitore;
shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së
shërbimeve; shërbimet pa tel si radio,
television
apo
mjete
të
tjera
telekomunikacioni;
shërbime
të
telekonferencës; komunikime nëpërmjet
telegrameve; transmetime të telegrameve;
shërbime
telegrafike;
komunikime
telefonike; shërbime telefonike; shërbime
të teleblerjeve; transmetime televizive;
shërbime të teleteksit; transmetime të
dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave
të urimit online; shërbime telefonike të
postës me zë; transmetime wireless;

(210) AL/T/ 2019/754
(220) 28/08/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ORIGINAL, QUALITY, WAFER
PRODUKT ME KAKAO SHTESE;
NUTS
(591) e kuqe, e bardhe, e zeze
(732) EMONA SH.P.K
Paskuqan, Kodër e Kuqe, Rruga "Azem
Hajdari" Godina Nr.30, Tiranë, AL
(740) Aleksandra Mecaj
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Rr. Reshit Collaku, Pall. Shallvareve,
Shk.5, Ap 70/4 Tiranë
(511) 30 Përgatitjet e bëra nga drithërat.

(210) AL/T/ 2019/820
(220) 11/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) 3kg, 30, 60, 95
(591)
(732) Arseni Shpk
Autostrada Shkoder-Hani Hotit, Km.5,
Shkoder, Shqiperi, AL
(740) Eno Dodbiba
Naim Frasheri 60/3
(511) 3 Detergjent per larjen e rrobave
me ngjyre.

(210) AL/T/ 2019/892
(220) 03/10/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) vishnje
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(591) jeshile; e bardhë; e zezë
(732) GREEN COLA LTD
Strati Myrivili 5, Strovolos 2046, Nicosia,
Cyprus, CY(740)
Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.21/1, Tirane
(511) 32 Pije jo alkoolike me gaz dhe pa
gaz; pije jo alkoolike.

(210) AL/T/ 2019/899
(220) 04/10/2019
(540)

INTUIT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300) 047582019 05/04/2019 CH
(526 )
(591)
(732) Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue Mountain View, CA
94043, U.S.A, US
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.2/1, Tirane
(511) 7 Makineri, makina metal-prerëse,
vegla që funksionojnë me energji; motorë
elektrikë dhe motorë, përveç automjeteve
tokësore; komponentë bashkimi dhe
transmetimi makinerie, përveç
automjeteve tokësore; pajisje bujqësore,
përveç veglave që përdoren me dorë;
inkubatorë për vezë; makina automatike
për shitje; robotë industrialë; printera tredimensional (3D); stilolapsa printimi 3D;
printera elektrikë dhe që funksionojnë me
energji për karta; printera elektrikë dhe që
funksionojnë me energji për karta krediti;
gjeneratorë elektrikë me energjia diellore;
gjeneratorë portativë të energjisë
elektrike; makineri elektrike dhe që
funksionojnë me energji për lëngje
frutash; shtrydhëse elektrike dhe që
funksionojnë me energji për fruta dhe
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perime; përzierës ushqimesh elektrik dhe
që funksionojnë me energji; grirëse
ushqimore elektrike dhe që funksionojnë
me energji; fshesa me korrent; fshesa me
korrent për përdorim të thatë dhe me ujë;
fshesa me korrent pa kordon; filtra
pluhuri dhe qese për fshesa me korrent;
pjesë të fshesave me korrent për
shpërndarjen e parfumeve dhe
dezinfektuesve; makineri për pastrimin e
qilimave; fshesa pa kordon; mullinj kripe
dhe piperi, përveç atyre që funksionojnë
me dorë; pjatalarëse përfshirë pjatalarëse
banaku; lavartriçe shishesh; lavatriçe
rrobash; makineri pastrimi me avull;
tharëse rrotulluese pa ngrohje; makineri
pastrimi kimik përfshirë makineri
pastrimi kimik të banakut; makineri për
prodhim gazozesh dhe uji mineral;
makineri për përgatitjen e ushqimit
elektrike dhe që funksionojnë me energji;
makineri larëse frutash; pastrues dhe
fshesa pishinash; mulli kafeje që
funksionon me energji; prerëse elektrike
picash; vegla lëndine dhe kopshti që
funksionojnë me energji; prerëse bari dhe
barërash të këqija që funksionojnë me
energji; pastrues dëbore; miksera
elektrikë kuzhine; gërshërë elektrike;
thika elektrike; hapëse elektrike
kanaçesh; puthitës elektrik vakumi për
ushqime; makineri elektrike për akull;
ushqyes elektronik për kafshët e egra,
kafshët dhe kafshët shtëpiake; sisteme
elektrike për hapjen dhe mbylljen e derës;
operator për porta elektrike; aparate
elektronike për pastrim me ultratinguj;
makina noti me rrymë të kundërt.
9 Aparate dhe instrumente shkencore,
detare, survejimi, fotografike,
kinematografike, optike, peshimi, matjeje,
sinjalizimi, kontrolli (mbikëqyrje),
shpëtimi dhe mësimdhënieje;aparate dhe
instrumente për transmetimin, devijimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin
ose kontrollin e elektricitetit;aparate për
regjistrimin, transmetimin ose
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riprodhimin e tingullit ose
imazheve;bartës të dhënash magnetike,
disqe regjistrimi;kompakte disqe, DVD
dhe media të tjera digjitale
regjistrimi;mekanizma për aparate që
operojnë me monedha;kasa, makina
llogaritëse, pajisje përpunimi të dhënash,
kompjuterë;aparate për shuarjen e
zjarrit;pajisje kompjuterike;softuer
kompjuterik;softuer kompjuterik për
aplikacione për pajisje celularësh;softuer
kompjuterik për përdorim në kontabilitet,
llogarimbajtje, përpunimin e
transaksioneve, menaxhimin e
transaksioneve, përgatitjen dhe
planifikimin e taksave, depozitimin e
taksave, menaxhimin e taksave,
menaxhimin e proçesit të biznesit dhe
planifikimin financiar;softuer
kompjuterik për përdorim në menaxhimin
profesional e praktikës së taksave;softuer
kompjuterik për menaxhimin e bazës së të
dhënave, grumbullimin e të dhënave,
raportimin e të dhënave dhe transmetimin
e të dhënave;softuer kompjuterik për
ruajtjen online të skedarëve
elektronikë;vegla dhe modele për
zhvillim softueri;softuer kompjuterik për
përdorim në shpërndarjen, instalimin dhe
përditësimin e aplikacioneve të
tjera;softuer kompjuterik për
bashkëpunimin dhe shkëmbimin e të
dhënave me të tjerë;softuer kompjuterik
për sinkronizimin e të dhënave midis
kompjuterave dhe pajisjeve
celulare;softuer kompjuterik për përdorim
në shkëmbimin elektronik e të dhënave të
kontabilitetit, financiare, të klientit, të
kontaktit, të produktit dhe të
biznesit;softuer kompjuterik për
menaxhimin e inventarit, menaxhimin e
kostos së projektit, vlerësimin, koston e
punës, gjurmimin e kohës së punonjësve,
menaxhimin e operacioneve të biznesit
dhe menaxhimin e projektit;softuer
kompjuterik dhe pajisje kompjuterike për
përdorim në menaxhimin e
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transaksioneve të shitjes, e përpunimit të
transaksioneve, e printimit të marrjes dhe
të operacioneve me pakicë;softuer
kompjuterik për krijimin, personalizimin
dhe menaxhimin e faturave, regjistrimin e
pagesave dhe lëshimin e faturave;softuer
kompjuterik për përdorim në organizimin,
shërbimin dhe gjurmimin e shitjeve,
rikuperimeve dhe kredive;softuer
kompjuterik për gjurmimin e të
ardhurave, shpenzimeve, shitjeve dhe
përfitimit sipas vendndodhjes së biznesit,
departamentit, llojit të biznesit ose sipas
një fushe tjetër të caktuar nga
përdoruesi;softuer kompjuterik për të
llogaritur dhe debituar taksën e shitjeve
dhe për të krijuar raporte për të paguar
taksën e shitjeve në agjencitë përkatëse
tatimore;softuer kompjuterik për
faturimin e kartave të kreditit dhe për
përpunimin e pagesës së kartave të
kreditit;softuer kompjuterik për
transaksionet bankare online;softuer
kompjuterik për kontrollin e aksesit në
informacionin financiar përmes
parametrave të lejes elektronike;softuer
kompjuterik për të krijuar, personalizuar,
printuar, eksportuar dhe për të porositur
me postë elektronike blerjet;softuer
kompjuterik për të ndjekur kohën e
punuar nga punonjësit dhe
nënkontraktorët;softuer kompjuterik për
të krijuar dhe menaxhuar buxhetet;softuer
kompjuterik për të krijuar vlerësime të
çmimeve dhe për të transferuar vlerësimet
e çmimeve në fatura;softuer kompjuterik
për të automatizuar krijimin e
faturave;softuer kompjuterike për të
krijuar, personalizuar, printuar,
eksportuar dhe për të dërguar me postë
elektronike raporte financiare, raporte
biznesi, pasqyrat e bilancit, deklaratat e
fitimit dhe humbjes, deklaratat e rrjedhës
së parave dhe raporte të shitjes së
tatueshme;softuer kompjuterik për të
krijuar, printuar dhe gjurmuar çeqet dhe
porositë e blerjes;softuer kompjuterik për
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të gjurmuar shitjet, shpenzimet dhe
pagesat;softuer kompjuterik për të
analizuar gjendjen financiare të bizneseve
dhe industrive;softuer kompjuterik për të
menaxhuar listat e klientëve, postën
elektronike dhe format e shitjeve të
printuara dhe për të gjurmuar bilancat e
vazhdueshme;softuer kompjuterik për të
importuar kontakte dhe të dhëna
financiare nga shërbime dhe softuerë të
tjerë elektronikë;softuer kompjuterik për
transaksionet e pikave të shitjes dhe të
menaxhimit të shitjes me pakicë;softuer
kompjuterik për përdorim në
administrimin dhe menaxhimin e listës së
pagave, planeve të fitimeve, planeve të
sigurimit, planeve të pensioneve, planeve
të sigurimeve të papunësisë dhe planeve
të kujdesit shëndetësor të parapaguar;softuer kompjuterik për
menaxhimin e informacionit për kujdesin
shëndetësor, informacionin e recetave,
historinë mjekësore, faturimin mjekësor,
regjistrat e pacientëve dhe regjistra të
tjera mjekësore;softuer kompjuterik për
menaxhimin e sigurimit mjekësor,
pagesave, shpenzimeve dhe faturimeve
mjekësore;softuer për menaxhimin e
marrëdhënieve me klientët (customer
relationship management-CRM);softuer
për planifikimin e burimeve të
ndërmarrjes (enterprise resource
planning-ERP);softuer menaxhim biznesi
për menaxhimin e pasurive të paluajtshme
dhe të pronave, menaxhimin e shërbimit
automobilistik dhe riparimit, menaxhimin
e konstruksionit dhe ndërtimit,
menaxhimin e praktikës së kujdesit
shëndetësor, menaxhimin e firmave
juridike, menaxhimin e sektorit të
organizatave jofitimprurëse dhe atij
publik, menaxhimin e shitjes me pakicë
dhe restorantit, dhe menaxhimin e
shërbimeve të udhëtimit;periferikë
kompjuteri;sirtare parash;printera
kompjuterik;printera dhe terminalë
kompjuterikë të pikës së shitjeve;lexues
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dhe skaner të kartave të kreditit dhe të
kartave të debitit;lexues dhe skaner të
barkodit;sisteme të pikave të shitjes
elektronike me kartë krediti dhe
terminalet e kartave të kreditit.
11 Aparate për qëllime ndriçimi,
ngrohjeje, gatimi, ftohjeje, tharjeje,
ventilimi, furnizimi me ujë dhe sanitare;
llamba; drita LED; instalime ndriçimi,
përfshirë instalime ndriçimi me energji
diellore; elektrik dore; drita stilolapsi;
drita tavoline; lazer me dritë fleshi; drita
leximi dhe drita për libra; reflektorë
biçiklete dhe drita biçikletash; drita
portative; llamba koke portativë; llamba
dore dhe llamba koke për përdorim
personal; hije llambash; qirinj elektrikë
dhe pa flakë; ngrohës; ngrohës për oborr;
aparate për ngrohjen e hapësirës; ngrohës
xhepi; ngrohës këmbësh; ngrohës krevati;
tavolina zjarri dhe vatra; marrës të
energjisë diellore; makineri për tharje
rrobash; varëse elektrike për tharjen e
rrobave; aparat për shtrirjen e rrobave me
avull; ngrohës elektrik pijesh; furra,
përfshirë ato portative; makineri kafeje;
aparate për ftohje pijesh; tenxhere orizi;
tenxhere me presion; pajisje elektrike prej
hekuri për vafëll (waffle); grila elektrike
sanduiçësh; enë gatimi elektronike
vezësh; makineri për bërjen e bukës;
bërës elektrikë kafeje; makineri elektrike
ekspresi; grila (pajisje kuzhine), grila
elektrike, grila me gaz; grila qymyrguri;
pjekje në hell; qilar elektrik verash;
shishe me ujë të nxehtë; aparate
hidromasazhi për banjë; dushe portative
dhe dore; banjo portative këmbësh;
shatërvan dekorativ uji; mbulesa të
pajisura për spa; tualet kompostimi;
tharëse flokësh; tharëse duarsh; makineri
elektrike për shkumë të ngrohtë rruajtjeje;
soba elektrike; soba portative për
përdorim në kamping; pllaka të nxehta
dhe pjekëse elektrike; aparat gatimi me
avull; furra mikrovale; furrat e pjekjes;
furrat e gatimit; makina me vakum;
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frigoriferë; aparate portative frigoriferike
për përdorim të konsumatorit; dollapë
frigoriferikë; minibare; tharëse elektrike
enësh; aparate për kontrollin mjedisor;
pastrues ajri dhe jonizues për shtëpia;
spërkatës elektrikë dhe që funksionojnë
me energji për qëllime shtëpiake; pajisje
kundër lagështisë; aparate për ajër të
kondicionuar dhe ventilatorë; ventilatorë
elektrikë për përdorim personal; aparate
për ftohjen e ajrit; aparate dhe makineri
për filtrimin dhe pastrimin e ajrit; njësi
elektrike për të aromatizuar dhomën;
pajisje për prodhimin e energjisë me bazë
fotovoltaike; aparate ftohës me bazë
diellore; sisteme diellore të ajrit termik
për qëllime ngrohjeje; filtra për ujë të
pijshëm; aparate për filtrimin dhe
sterilizimin e ujit.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike
dhe kërkim dhe konceptim që lidhen me
to;shërbime analize industriale dhe
kërkimi
industrial;projektimi
dhe
zhvillimi i pajisjeve dhe softuerëve
kompjuterikë;instalimi,
mirëmbajtja,
azhurnimi ose marrja me qira e softuerëve
kompjuterikë;ofrim
përdorimi
të
përkohshëm softuerësh online që nuk
mund të shkarkohen;ruajtja e të dhënave
elektronike;shërbime hostimi dhe softuere
si shërbim;softuer me bazë kloud (cloud)
dhe platforma softuerësh me bazë kloud
(cloud);ofrim përdorimi të përkohshëm
softueri online që nuk mund të shkarkohet
për
përdorim
në
kontabilitet,
llogarimbajtje,
përpunimin
e
transaksioneve,
menaxhimin
e
transaksioneve,
përgatitjen
dhe
planifikimin tatimor, depozitimin e
taksave,
menaxhimin
e
taksave,
menaxhimin e procesit të biznesit dhe
planifikimin financiar;ofrim përdorimi të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për menaxhimin e praktikës
tatimore profesionale;ofrim përdorimi të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për menaxhimin e bazës së
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të dhënave, grumbullimin e të dhënave,
raportimin e të dhënave dhe transmetimin
e të dhënave;ofrim përdorimi të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për sigurimin online të
skedarëve elektronikë;mjete dhe modele
të
zhvillimit
të
softuerëve;ofrim
përdorimi të përkohshëm softueri online
që nuk mund të shkarkohet për përdorim
në
shpërndarjen,
instalimin
dhe
azhurnimin e aplikacioneve të tjera;ofrim
përdorimi të përkohshëm softueri online
që nuk mund të shkarkohet për
bashkëpunim dhe shkëmbim të dhënash
me të tjerët;ofrim përdorimi të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për sinkronizimin e të
dhënave midis kompjuterave dhe
pajisjeve celularë;ofrim përdorimi të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për shkëmbimin elektronik
e të dhënave të kontabilitetit, financiare,
të klientit, të kontaktit, të produktit dhe
biznesit;ofrim përdorimi të përkohshëm
softueri kompjuterik online që nuk mund
të shkarkohet për menaxhimin e
inventarit, menaxhimin e kostos së
projektit, vlerësimin, koston e punës,
ndjekjen e kohës së punonjësve,
menaxhimin e operacioneve të biznesit
dhe menaxhimin e projektit;ofrim
përdorimi të përkohshëm softueri online
që nuk mund të shkarkohet për
transaksionet e shitjes, përpunimin e
transaksioneve, printimin e faturave dhe
menaxhimin e operacioneve të shitjes
pakicë;ofrim përdorimi të përkohshëm
softueri online që nuk mund të shkarkohet
për
krijimin,
personalizimin
dhe
menaxhimin e faturave, regjistrimin e
pagesave dhe lëshimin e faturave;ofrim
përdorimi të përkohshëm softueri online
që nuk mund të shkarkohet për
organizimin, shërbimin dhe gjurmimin e
shitjeve, rikuperimeve dhe kredive;ofrim
përdorimi të përkohshëm softueri online
që nuk mund të shkarkohet për ndjekjen e
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të ardhurave, shpenzimeve, shitjeve dhe
përfitimit sipas vendndodhjes së biznesit,
departamentit, llojit të biznesit ose sipas
një fushe tjetër të caktuar nga
përdoruesi;ofrim
përdorimi
të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për të llogaritur dhe
faturuar taksën e shitjeve dhe për të
krijuar raporte për të paguar taksën e
shitjeve
për
agjencitë
përkatëse
tatimore;ofrim përdorimi të përkohshëm
softueri online që nuk mund të shkarkohet
për faturimin dhe përpunimin e pagesave
për karta krediti;ofrim përdorimi të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për transaksione bankare
online;ofrim përdorimi të përkohshëm
softueri online që nuk mund të shkarkohet
për kontrollin e aksesit në informacionin
financiar përmes parametrave të lejes
elektronike;ofrim
përdorimi
të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për të krijuar, personalizuar,
printuar, eksportuar dhe dërguar porosi
me anë të postës elektronike;ofrim
përdorimi të përkohshëm softueri online
që nuk mund të shkarkohet për të ndjekur
kohën e punës së punonjësve dhe
nënkontraktorëve;ofrim përdorimi të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për të krijuar dhe
menaxhuar buxhetet;ofrim përdorimi të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për të krijuar vlerësime të
çmimeve dhe për të transferuar vlerësimet
e çmimeve në fatura;ofrim përdorimi të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për automatizimin e krijimit
të
faturave;ofrim
përdorimi
të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet
për për të krijuar,
personalizuar, printuar, eksportuar dhe
për të dërguar me postë elektronike
raporte financiare, raporte biznesi,
pasqyrat e bilancit, deklaratat e fitimit dhe
humbjes, deklaratat e rrjedhës së parave
dhe raporte të shitjes së tatueshme;ofrim
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përdorimi të përkohshëm softueri online
që nuk mund të shkarkohet për të krijuar,
printuar dhe gjurmuar çeqet dhe porositë
e blerjes;ofrim përdorimi të përkohshëm
softueri online që nuk mund të shkarkohet
për të ndjekur shitjet, shpenzimet dhe
pagesat;ofrim përdorimi të përkohshëm
softueri kompjuterik online që nuk mund
të shkarkohet për të analizuar gjendjen
financiare
të
bizneseve
dhe
industrive;ofrim përdorimi të përkohshëm
softueri online që nuk mund të shkarkohet
për të menaxhuar listat e klientëve,
dërguar me postë elektronike dhe printuar
formularët e shitjeve dhe për të ndjekur
bilancet;ofrim përdorimi të përkohshëm
softueri online që nuk mund të shkarkohet
për të importuar kontakte dhe të dhëna
financiare nga shërbime dhe softuere të
tjera elektronike;ofrim përdorimi të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për transkasionet e pikave
të shitjes dhe menaxhimin e shitjes me
pakicë;ofrim përdorimi të përkohshëm
softueri online që nuk mund të shkarkohet
për t'u përdorur në administrimin dhe
menaxhimin e listës së pagave, planeve të
fitimeve, planeve të sigurimit, planeve të
pensioneve, planeve të sigurimeve të
papunësisë dhe planeve të kujdesit
shëndetësor
të
para
paguar;ofrim
përdorimi të përkohshëm softueri online
që nuk mund të shkarkohet për
administrimin e informacionit për
kujdesin shëndetësor, informacionin për
recetat, historinë mjekësore, faturimin
mjekësor, regjistrat e pacientëve dhe të
regjistrat
e
tjera
mjekësore;ofrim
përdorimi të përkohshëm softueri online
që nuk mund të shkarkohet për
menaxhimin e sigurimeve mjekësore,
pagesave mjekësore, shpenzimeve dhe
faturimeve;ofrim
përdorimi
të
përkohshëm softueri online që nuk mund
të shkarkohet për menaxhimin e
marrëdhënieve me klientët (customer
relationship management - CRM);ofrim
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përdorimi të përkohshëm softueri online
që nuk mund të shkarkohet
për
planifikimin e burimeve të ndërmarrjeve
(enterprise
resource
planning
ERP);ofrim përdorimi të përkohshëm të
programeve të menaxhimit të biznesit jo
të shkarkueshëm online për menaxhimin e
pasurive të patundshme dhe pronave,
menaxhimin e shërbimit automobilistik
dhe
riparimeve,
menaxhimin
e
ndërtimeve dhe ndërtesave, menaxhimin e
praktikës së kujdesit shëndetësor,
menaxhimin
e
firmave
juridike,
menaxhimin
e
organizatave
jofitimprurëse dhe sektorit publik,
menaxhimin e restorantave dhe shitjeve
me pakicë dhe menaxhimin e shërbimeve
të
udhëtimit;ruajtja
elektronike
e
skedarëve dhe dokumentave;ruajtja e
mediave
elektronike,
përkatësisht,
imazheve, teksteve, audios, të dhënave
financiare
dhe
kontakteve;shërbime
ruajtëse për arkivimin e bazave e të
dhënave, imazheve dhe të dhënave të tjera
elektronike;shërbime
hostimi
të
dhënash;programe softueri hostimi për
menaxhimin,
organizimin
dhe
shkëmbimin e të dhënave në një server
kompjuterik dhe për bashkëpunim me
bazë uebi në një rrjet global kompjuterik
dhe
në
rrjete
kompjuterike
të
brendshme;shërbime
asistence
teknike;konsultime teknike në fushën e
pajisjeve
kompjuterike
dhe
softuerëve;shërbime instalimi, planifikimi
dhe
konfigurimi
të
softuerëve
kompjuterikë;shërbime
integrimi
të
softuerëve
dhe
sitemeve
kompjuterike;shndërrimi i të dhënave të
programit
kompjuterik
ose
informacionit;shërbime për rikuperimin e
të dhënave;shërbime asistence teknike,
përkatësisht, zgjidhjen e problemeve të
softuerëve kompjuterike, faqeve të
internetit, shërbimeve online, problemeve
të aplikacioneve në internet dhe në ueb,
problemeve
të
aplikacioneve
të

celularëve, problemeve të rrjetit dhe
problemeve të të dhënave dhe bazës së të
dhënave;sinkronizimi i të dhënave midis
kompjuterave dhe pajisjeve celularë.

(210) AL/T/ 2019/952
(220) 25/10/2019
(540)

SILVADUR
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
DDP Specialty Electronic
Materials US 8, LLC
974 Center Road, Wilmington, Delaware
19805, , US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 1
Kimikate për prodhimin e
biocideve, germicideve dhe fungicideve,
jo për përdorim në bujqësi dhe jo për të
shkatërruar parazitët ose insektet.
5 Biocide, germicide dhe fungicide jo për
përdorim në sektoret në bujqësi dhe jo për
të shkatërruar parazitët ose insektet;
preparate për neutralizimin e aromave.
24 Tekstile dhe mallra prej tekstili, jo të
përfshira në klasat e tjera.

(210) AL/T/ 2019/1078
(220) 16/12/2019
(540)

TOUCH
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
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(591)
(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,, CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Duhan, i papërpunuar ose i
përpunuar; prodhime duhani; puro;
cigare; puro të vogla; duhan për
përgatitjen vetë të cigareve; duhan llulle;
duhan për përtypje; burnot; kretek; snus
(burnot i lagësht); zëvendësuesa të
duhanit {jo për qëllime mjekësore};
cigare elektronike; prodhime duhani me
qëllim për tu ndezur; pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre me qëllim për të ndezur
cigaret ose duhanin për të lëshuar avull
me përmbajtje nikotine për thithje;
tretësira nikotine të lëngshme për tu
përdorur në cigaret elektronike; produkte
duhani, letra cigaresh, tuba cigaresh, filtra
cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh,
tavlla, llulla, aparate xhepi për dredhjen e
cigareve, çakmakë; shkrepse.
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(732) F.A.C.I.B. DI CORTESI & C.
S.P.A.
VIA PER FAGNANO OLONA 11,
21058 SOLBIATE OLONA (VA), Italy,
IT
(740) Krenar LOLOÇI
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 25 Veshje;veshje të gjata dhe të
lirshme që arrijnë deri tek kyçi i
këmbës;kostume
noti;rripa
[veshje];kravata;dorashka
[veshje];ndërresa;pizhama;këmisha
nate;çorape
të
gjata
për
femra;geta;shaje;shirita për t’u veshur
mbi një shpatull ose rreth belit,
veçanërisht si pjesë e një veshje uniforme
ose veshje zyrtare (sashes);veshje për
këmbë;veshje për kokë.

(210) AL/T/ 2019/1103
(220) 23/12/2019
(540)

(210) AL/T/ 2019/1081
(220) 16/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Blu; e bardhë; jeshile; e kuqe; e
verdhë

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) bezhë; kafe, e bardhë
(732) ELKA S.A.,
Vrisera, Gjirokaster, Shqiperi, AL
(740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frasheri 60/3, Tirane
(511) 29 Ekstraktet e mishit, fruta dhe
perime të konservuara, të ngrira, të thara
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dhe të gatuara; reçelet, kompostot; vezët,
qumeshti dhe produktet e tij; vajrat dhe
yndyrna për ushqim; patatina, patate të
skuqura dhe patate të përpunuara; peshk,
molusqe dhe kafshë deti me guackë
(prodhime deti) të konservuara;
30 Kafe, çaj, kakao, oriz, sheqer për kafe
dhe i paketuar, krem karamel, mjaltë,
miell dhe preparate të bëra nga drithërat,
maja, pelte, polenta, kek, piza, makarona,
hallva, ëmbëlsira, erëza, majonezë,
mustardë, vanilje, uthull, kripë, përbërës
aromatik për ushqime, maja, kokoshka
(thekon
misri);salca;kek,
puding,
karamele,
biskota;bajame
të
sheqerosura;bonbone,
ëmbëlsira;
karamele me aromë frutash; çamçakëz;
biskota;vafera;pasta;miell drithrash dhe
përgatitjet me bazë miell drithi, pluhur
për pjekje;kruasante;akullore;akull

210) AL/T/ 2019/1156
(220) 31/12/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; e kuqe; vjollce; bojqielli;
e verdhë; jeshile; portokalli; rozë; blu
(732) Raadelli Group
Rruga Marko Bocari, pallati Park View,
kati i 4, Ap 143, , AL
(740) Rami Raad
Rruga Marko Bocari, pallati Park View,
kati i 4, Ap 143, Bashkia nr.5
(511) 43 Akomodim i perkohshem;
sherbime bari dhe restoranti.

(210) AL/T/ 2019/1104
(220) 23/12/2019
(540)

4XE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) FCA US LLC
1000 Chrysler Drive, City of Auburn
Hills, State of Michigan 48326, USA, US
(740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frasheri 60/3, Tirane
(511) 12
motorë për automjete
tokësore;mjete motorrike për automjete
tokësore për transport njerëzish dhe
mallrash, autovetura, motorë, autobusë,
kamionë.
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(210) AL/T/ 2020/12
(220) 08/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E verdhe
(732) TV Klan sh.a.
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TV Klan, Rruga ''Aleksander Moisiu'',
Nr.97, Ish Kinostudio, Tirane, AL
(740) Danjela Collaku
TV Klan, Rruga ''Aleksander Moisiu'',
Nr.97, Ish Kinostudio, Tirane
(511)
41
Organizimi
i
spektakleve;prodhim programesh ne radio
dhe
televizion;informacion
argetimi;programe argetuese radiofonike
ose
televizive;montazh
programesh
radiofonike dhe te televizionit;sherbim
regjistrimesh
fonografike;organizim
konkursesh me karakter edukativ dhe
argetues.

(210) AL/T/ 2020/15
(220) 08/01/2020
(540)

JAMIESON
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Jamieson Laboratories Ltd.
1 Adelaide Street East, Suite 2200,
Toronto Ontario, M5C 2V9, CA
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.2/1, Tirane
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) HOME
(591)
E ZEZË; E VERDHË; E
BARDHË
(732) LOBBY HOME
Tirane Farke LUNDER Rruga Nacionale
Tirane Elbasan perballe Qendres Tregtare
Teg,
AL
(740) Nazri HAXHIU
GSI ALbania , Rr . Barrikadave , Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nentori" , SHk 3 Ap.
4
(511) 19 Materiale, jo prej metali, për
ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për
ndërtim;
asfalt,
ndërtesa
të
transportueshme, jo prej metali.

(210) AL/T/ 2020/25
(220) 15/01/2020
(540)

(511) 5 Suplemente dietike; suplemente
ushqimore;
suplemente
probiotike;
suplemente
vitaminash;
suplemente
mineralesh.

(210) AL/T/ 2020/21
(220) 10/01/2020
(540)
(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E zeze; E bardhe; Gri
(732)
TEKORO CAR CARE
INDUSTRY CO., LTD.
Part 3, Fifth Fl., No 210-216, Chengnan 1
Rd.,South
District,
Zhongshan,
Guangdong,
CN,
CN
(740) Ardit Loloçi
RR. "FORTUZI", nr. 137, Tiranë ,
Albania
(511) 2 ngjyrues; bojra; llak; bojra per
veshje druri; mbrojtes kunder ndryshkut
per shasin e mjeteve; hollues per bojra;
substanca te dores se pare (primers);
preparate kunder korrozive; vajra kunder
ndryshkut; preparate kunder nxirrjes per
metale.

20

(511) 43 Shërbime kampi pushimesh
[strehimi]; Shërbime për sigurimin e
ushqimeve
dhe
pijeve;
Shërbime
restoranti; Strehim i përkohshëm; Kafene;
Ushqime dhe pije për katering; Shërbime
restoranti me vete-shërbim; Shërbime të
kafeterisë; Shërbime të ushqimeve të
lehta dhe të shpejta (Snack-bar); Sigurimi
i ambjenteve të kampit; Shërbime
hoteliere; Shërbimet e motelit; Rezervime
të përkohshme të akomodimit.

(210) AL/T/ 2020/31
(220) 16/01/2020
(540)

(210) AL/T/ 2020/26
(220) 15/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CAMPING
(591) Portokalli; Bojeqielli
(732) Vasil Joshi
Rruga e Livadhit, Lagjia Livadh, Objekt
Nr.5, Kati 1, Himare, Vlore-Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap.4

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Vjollcë; bojëqielli; e gjelbër; e
gjelbër e çelët, portokalli; e verdhë; e
kuqe; e purpurt
(732) ORGACHIM AD
bul. Treti mart No. 21, 7000 Ruse,
BULGARIA, BG
(740) Aleksandra Mecaj
Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5,
Ap. 70/4 Tirane., 100
(511) 1
Kimikate për përdorim në
industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në
bujqësi, kopshtari dhe pylltari; rrëshira
artificiale të papërpunuara, plastikë të
papërpunuar; përbërje për shuarje dhe
parandalim të zjarrit; preparate për
temperim (kalitje) dhe ngjitje; substanca

Buletini i Pronësisë Industriale

për nxirje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh;
ngjitëse për t'u përdorur në industri; stuko
dhe mbushës të tjerë në formë paste;
mbeturina ushqimore, pleh organik,
plehra ushqyes; preparate biologjike për
përdorim në industri dhe shkencë.
2 Bojra, llaqe, llaqe; ruajtës kundër
ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të
drurit; ngjyrues, ngjyra; bojëra për
shtypje, shenjim dhe gdhendje; rrëshira
natyrale të papërpunuara; metale në petë
dhe formë pluhuri për t'u përdorur në
pikture, dekorim, printim dhe art.
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të distiluara që nxisin tretjen); aperitivë
alkoolikë; biter; sidër, (musht i zier);
koktejle alkoolike; xhin (raki e manave të
dëllinjës); likere; rum; vodka; uiski;
ekstrakte frutash, alkoolike; hidromel
(pije alkoolike nga mjalti); përzierjet e
përgatitura paraprakisht të pijeve
alkoolike, të cilat nuk janë të bazuara në
birrë; ekstrakte alkoolike.

(210) AL/T/ 2020/84
(220) 29/01/2020
(540)

(210) AL/T/ 2020/43
(220) 21/01/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; E zeze; E gjelber.
(732) Wine.Al Sh.p.k
Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli,
Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197,
Zona Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri,
AL
(740) Iliaz Mehmeti
Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli,
Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197,
Zona Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri
(511) 33 pije alkoolike (përveç birrës);
verë; pije aloolike me përmbajtje frutash;
brandi (distilat i verës); raki; pije
alkoolike të distiluara; likere (të bëra nga
distilimi); pije dixhestive (likeret dhe pije

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) OPTIC
(591) e zezë; e kaltër, ngjyrë floriri
(gold)
(732) HOUSE OF OPTIC SHPK
Bulevardi ''Gjergj Fishta'', Shallvaret 21,
Tiranë - Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
(511) 35 Shitje me shumice dhe me
pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit
apo programeve televizive te produkteve
si: syze optike, syze dielli, xhama per
syze, skelete per syze, kellef dhe mbajtese
per syze, mbeshtetese dhe reklama per
syze, zinxhire per syze, lente te kontaktit
dhe kuti/kellef per lente kontakti,
aksesore te ndryshem; organizimi i

Buletini i Pronësisë Industriale

ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; demonstrim i mallrave.
44
Shërbime okulistike;sherbime
mjeksore;shërbimet
e
analizave
mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe
trajtimi të ofruara nga laboratorët
mjekësorë;shërbime
të
mjekësisë
alternative; shërbime optikësh; këshillim
shëndetësor, kryesisht per per trajtimin e
syrit.

(210) AL/T/ 2020/93
(220) 04/02/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e gjelber; e bardhe; blu; e kuqe
(732) COMMERCEE CORP SHPK
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla,
Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes,
Dyqani Nr.11, Tirane – Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap 4.
(511) 20 mobilje; mobilje zyre; mobilje
shkollore; krevate; tavolina; dyert për
mobilje; mobilje [dekorim]; korniza foto;
rafte [mobilje]; stola [mobilje]; rafte per
shishe; raftet e bibliotekave; pllaka
pasqyre; dyshekë; dyshekë kashte;
dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore;
jastekë ajri, jo për qëllime mjekësore;
jastëkë; krevate; shtretër druri.
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24 Mbulesa krevati; mbulesa tavoline;
batanije per krevat; carcaf dhe kellef;
batanije
për
kafshët
shtëpiake;
lecke(rroba); pëlhurat për heqjen e makeup; pëlhura pambuku; mbulesa per jastek;
mbajtësit e perdeve të tekstilit; perde prej
tekstili ose plastike; damask;perde per
dyer; material elastik i endur; pëlhurë;
pëlhurë për këpucë; pëlhura e imitimit të
lëkurës së kafshëve; pëlhura për përdorim
të tekstilit; peshqir fytyre të tekstilit;
shajak; pëlhura tekstil me fije qelqi për
përdorim të tekstilit; materialet filtruese të
tekstilit; flamuj, jo letre; fanellë (pëlhurë);
shamitë e tekstilit; veshjet e kapelave, të
tekstilit, në copë; pëlhura të thurura;
etiketat e leckave; pëlhurë e brendshme;
pëlhura mëndafshi për modelet e
printimit; peshqire, jo prej letre; tabela, jo
prej letre; tyl; pëlhura tapiceri; kadife;
leckë leshi.
35 Sherbime shitje me shumice dhe
pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te
internetit te produkteve: Mobilje per
shtepi,
mobilje
zyrash,
mobilje
restorantesh, mobilje per
hoteleri,
aksesore dhe produkte per dekorime te
ambienteve te brendshme dhe te jashtme,
dysheke te te gjitha llojeve, krevate.
produkte tekstile shtepiake, carcaf,
guverta, jorgan, peshqira, mbrojtese
dysheku, jastek, batanije, mobilje per
shtepi,
mobilje
zyrash,
mobilje
restorantesh, mobilje per
hoteleri,
aksesore dhe produkte per dekorime te
ambienteve te brendshme dhe te jashtme;
marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo
industrial; reklamimi / publiciteti;
marrëdhëniet me publikun; organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; promovimi i shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për
qëllime komerciale ose reklamimi;
reklamimi në internet në një rrjet
kompjuterik; shërbime prokurimi për të
tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve
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për biznese të tjera]; prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për
qëllime të shitjes me pakicë; informacion
tregtar dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbimet e paraqitjes për qëllime
reklamimi; marrja me qira e stendave të
shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit
për promovimin e shitjeve; shërbime të
ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe
përfundimi i transaksioneve tregtare për
palët e treta; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; hartimi i
materialeve reklamuese; promovimi i
mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive.

(210) AL/T/ 2020/186
(220) 05/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) FRUT
(591) e bardhë; jeshile
(732) Dupi - Frut Shpk
Lagjja nr 5, rruga Kosova, zone
kadastrale nr 8552, nr pasurie 18/290,
Kavaje
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E,Kati 2, Ap 4
(511) 29
aranzhimet e frutave të
përpunuara; pure molle; proshutë; fasule,
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te konservuara; manaferra te konservuara;
gjalpë; djathë; vaj kokosi për ushqim;
komposto; komposto boronice; vaj ulliri
ekstra të virgjër për ushqim; perime të
ngrira; fruta te konservuara; fruta, të
ziera; sallata frutash; fruta të ruajtura në
alkool; ushqim me bazë frutash; fruta të
ngrira; hudhër të ruajtura; xhelatinë;
margarine; marmelatë; mish; ekstrakte të
mishit; mish i konservuar; qumësht;
produkte
qumështi;
kërpudha,
të
konservuara; arra, të përgatitura; vajra për
ushqim; vaj ulliri për ushqim; ullinj, te
konservuar; qepë të konservuara; vaj
palme për ushqim; paste frutash te
shtypura; preparate per te bere supë; vaj
luledielli për ushqim; fara luledielli, te
pergatitura; puré domate; lëng domate për
gatim; paste domate; lëngje perimesh për
gatim; sallata perimesh; perime, te
konservuara; perime, te gatuara; perime te
thata.
30 erëza; çaj; salcë domate; mustardë;
kecap
[salcë];
xhelozë
frutash
[ëmbëltore]; xhenxhefil [erëz]; glukozë
për qëllime të kuzhinës; mjaltë; marinade;
majonezë; salcë soje; salcë per makarona;
pesto [salcë]; hudhër grirë [piper];
makarona; piper; oriz; niseshte per
ushqim; sheqer; pije me bazë çaji; bimët e
kopshtit, të ruajtura [ereza]; fruta coulis
[sauces]; aromatizues vanilje për qëllime
të kuzhinës; preparate vegjetale për
përdorim si zëvendësues të kafesë; uthull;
ekstrakt malti për ushqim.
31 Fruta dhe perime të freskëta;hudhër,
të freskët;farëra, bimë dhe lule
natyrale;artikuj
ushqimorë
për
kafshë;nënprodukte të përpunimit të
drithërave, për konsum shtazor / produkte
të mbetura të drithërave për konsum të
kafshëve;farat
e
drithërave,
të
papërpunuara;agrumet, të freskëta;bimë
aloe vera;preparate për majmëri të
kafshëve / përgatitje për majmërinë e
kafshëve;ushqime shtazore;kafshë të
gjalla;pergatitjet
e
frutave
të
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freskëta;bimë,
të
thata,
për
dekorim;shpendë,te
gjalle;kripë
për
bagëtinë;fidanë;susam i ngrënshëm, i
papërpunuar;pemë.
35 Sherbime shitje me shumice dhe
pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te
internetit te produkteve bujqesore si:
Fruta & perime te fresketa te thata dhe te
perpunuara, produkte ushqimore per
njerzit dhe kafshet, plehra kimike,
materiale per sera, agrume te fresketa,
fidane, peme, kafshe dhe shpende te
gjalle; marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo
industrial; reklamimi / publiciteti;
marrëdhëniet me publikun; organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; promovimi i shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për
qëllime komerciale ose reklamimi;
reklamimi në internet në një rrjet
kompjuterik; shërbime prokurimi për të
tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve
për biznese të tjera]; prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për
qëllime të shitjes me pakicë; informacion
tregtar dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbimet e paraqitjes për qëllime
reklamimi; marrja me qira e stendave të
shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit
për promovimin e shitjeve; shërbime të
ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe
përfundimi i transaksioneve tregtare për
palët e treta; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; hartimi i
materialeve reklamuese.

(210) AL/T/ 2020/229
(220) 24/03/2020
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) brandy; DURRES; DYRRAH
(591) e bardhë; gri; e artë;
(732) Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti
Skënderbeu sh.a.
Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Zona
Kadastrale 3215, Rrashbull, Durrës,
Shqipëri, AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrave;
brandy.

(210) AL/T/ 2020/230
(220) 24/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) brandy; DURRES; DURRAH
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(591) E zezë; gri; e artë; e bardhë
(732) Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti
Skënderbeu sh.a.
Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Zona
Kadastrale 3215, Rrashbull, Durrës,
Shqipëri, AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrave;
brandy.

(210) AL/T/ 2020/231
(220) 24/03/2020
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SINCE 1940
(591) E artë; e bardhë
(732) Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti
Skënderbeu sh.a.
Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Zona
Kadastrale 3215, Rrashbull, Durrës,
Shqipëri, AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 33
Preparate alkoolike për
përgatitjen e pijeve;uzo [liker];pije
alkoolike që përmbajnë fruta;pije
alkoolike, përveç birrës;brandy;musht
(cider);përzierje pijesh (cocktails);pije të
distiluara;esenca
alkoolike;ekstrakte
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alkoolike;xhin;likere;pije alkoolike të
para-përziera,
përvecse
me
bazë
birre;rum;pije
alkoolike
të
forta
[spirits];vodka;whiskey;verë.
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2018/1292
(540) McCANN
(732) McCann-Erickson Marketing, Inc
6-22 third Avenue, New York, NY
10017, US, US
(151) 28/04/2020
(180) 28/12/2028
(111) 20530
(300)
(510) 9, 35 42,
(526)
(591) (740) Vjollca Shomo
Euromarkpat Albania sh.p.k., Rr.
A.Z.Çajupi, P.20/4, Ap.15, Tirane

(210) AL/T/ 2019/309
(540) Fabrika e Mishit Grumbullim
FMG 1989 Tradita vazhdon...
(732) Dorjan Miri
Rruga e ish Grumbullimit nr 36, Lagjja
nr.6, ndertesa private 3 kateshe, kati 1,
Fushe Kruje-Shqiperi, AL
(151) 24/04/2020
(180) 28/03/2029
(111) 20527
(300)
(510) 29 35,
(526) Fabrika e Mishit Grumbullim 1989
Tradita vazhdon.
(591) -E kuqe; blu; jeshile; e bardhe;
bojeqielli
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap 4
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(210) AL/T/ 2019/397
(540)
Zoto TRANS International
Forwarder
(732) ZOTO-TRANS SHPK
Lagja Clirim, Berat-Shqiperi., AL
(151) 24/04/2020
(180) 17/04/2029
(111) 20528
(300)
(510) 35 39,
(526) Trans International Forwarder
(591) -E kuqe; blu; blu e errët; e bardhë
(740) Vilson Duka
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS,
Hyrja E, Kati 2, Ap.4

(210) AL/T/ 2019/718
(540) VD BAU CENTER
(732) Vullnet Delilaj
Lagjia 14, Rruga Tiranë-Shkozet, pallati
me nr. pasurie 6/284-N/4/2 kati i parë,
Durrës., AL
(151) 28/04/2020
(180) 06/08/2029
(111) 20529
(300)
(510) 19,
(526) Bau Center
(591) -blu; portokalli
(740) Kostina Prifti
Rruga Themistokli Gërmenji, Godina
Pegaso, kati 7, zyra nr.30 Tiranë, Shqipëri

Buletini i Pronësisë Industriale

REFUZIME NE BAZA ABSOLUTE
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( 210 ) AL/T/ 2019/553
(540)

( 732 ) Terme di Crodo Srl
Via Paolo Imperiale 4/13 I-16126 Genova/ITALY, IT
( 591 ) -E zeze; e bardhe; gri; e gjelber
( 740 ) Ardit Loloçi
Rr. Fortuzi, Nr.137,Tiranë
( 511 ) 32 Pije jo-alkolike; Uje tonik [pije jo-mjekesore]; Uje i gazuar [uje sode]; Uje i
aromatizuar; Pije joalkolike me pak kalori; Pije jo-alkolike te gazuara; Pije te gazuara te
aromatizuara. Preparate per berjen e pijeve; Aperitive, jo-alkolik.

